
Ogłoszenie nr 510080538-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Opracowanie
zamiennej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
„Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie -

projekt zamienny w zakresie skrzyżowania z ul. Nową Turystyczną (km ~1+936)”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 512529-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy

numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.

Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla

zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku –

Sobieszewie - projekt zamienny w zakresie skrzyżowania z ul. Nową Turystyczną (km ~1+936)”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

I/PN/033/2019/KW

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej
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i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie - projekt zamienny w zakresie skrzyżowania z ul. Nową
Turystyczną (km ~1+936)” . 2. Głównym celem projektu jest: - dowiązanie nowobudowanej ul.

Nowej Turystycznej w Gdańsku Sobieszewie do ul. Turystycznej z uwzględnieniem ruchu pieszego

i rowerowego. Przy projektowaniu należy uwzględnić: -rozwiązania projektowe opracowane na

zlecenie DRMG w ramach zadania p.n.: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul.

Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie, oprac. Europrojekt Gdańsk S.A. -rozwiązania projektowe

opracowane na zlecenie DRMG w ramach zadania p.n.: Budowa ul. Nowej Turystycznej w

Gdańsku, oprac. BPBK S.A. - konieczność opracowania projektu docelowej organizacji ruchu dla

zakresu objętego niniejszym zamówieniem oraz całego odcinka trasy rowerowej. Z uwagi na

trwające prace budowalne związane z budową trasy rowerowej pożądane jest sprawne

przeprowadzenie działań projektowych. 3. W ramach prac projektowych należy uwzględnić
rozwiązania projektowe w zakresie wszystkich występujących ww. projektach branż, a w

szczególności: 1) branża drogowa wraz z projektem zagospodarowania terenu, 2) branża
elektroenergetyczna – oświetlenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, 3) branża sanitarna

– kanalizacja deszczowa i sanitarna, 4) zieleń, 5) mała architektura, 6) branża teletechniczna w

zakresie zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, 7) rozwiązanie innych zagadnień i problemów,

które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz

wymaganych uzgodnień. 4. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie w szczególności: a)

materiałów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych i ich aktualizacji, b) wniosków o

wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba), c) projektów

budowlanych, d) wielobranżowych projektów wykonawczych, e) specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót, f) przedmiarów robót, g) kosztorysów inwestorskich, h) projektu

docelowej organizacji ruchu. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zobowiązał się, przyjmując do

wykonania niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji

zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38775.57

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński

Email wykonawcy: biuro@redroad.pl

Adres pocztowy: ul.Świętokrzyska 51 lok.4

Kod pocztowy: 80-180

Miejscowość: Gdańsk

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48339.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 48339.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169248.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.
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